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Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 

VAMMAISNEUVOSTO 
 

Aika: 1.9.2020 klo 14.00 -15.37 

Paikka: Valtuustosali, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja 

 
Läsnä  
 Kirsi Ihalainen, puheenjohtaja  
 Liisa Mononen  
 Minna Mäenpää  
 Minna Mäkinen 
 Suvi Viluksela  
 Sanna Laaksonen  
 Rolf Oinonen  
 Hannele Maittila  
 Luhtala Riitta, Gutierrez Soraisen varajäsen  
 Linden Jari, johtava ylilääkäri, asia 4.  

Heli Ranta-Salonen, esittelijä  
Jaana Perheentupa, sihteeri   
 

  
1. Puheenjohtaja Kirsi Ihalainen avasi kokouksen. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyntä 

- Vammaisneuvosto hyväksyi kokouksen 5.2.2020 muistion. 

 

3.Talousarviotilanne 2020 ja talousarvioesitys 2021 (liitteet lähetetty esityslistan yhtey-

dessä) 

- Ta-2020 määrärahavaraus   4 070 e. Käyttö 31.8.2020 mennessä 804 e.  Käytön 

kohdennus: kokouspalkkiot 569 e, kahvituskulut 101 e ja matkustus/kuljetuspalvelut 

134 e. Jäljellä 3 266 e. Kate 19,7 % (66,64%) 

- Vuoden 2021 talousarvioesitys tehdään kuluvan vuoden talousarvion suuruisena. 

 

4. Johtava ylilääkäri Jari Lindenin puheenvuoro Lohjan koronatilanteesta ja suojautu-

misesta  

- Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi ylilääkäri Jari Lindenin alustuksen Lohjan tämän-

hetkisestä koronatilanteesta. Liite on oheistettu muistioon. 

 

5.Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelujen mukaisten kuljetuspalvelujen tilanne 

- Kuljetuspalveluiden kilpailutus on kesken. Noin 500 autoilijaa on jättänyt tarjouksen. 

Autokapasiteetti on tällä hetkellä n. 1500 autoa. 

- Hylkäys Kulkukeskuksen välityspäätöksestä ei lykkää käyttöönottoa. Espoo on hake-

nut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Markkinaoikeuden päätökseen. Kul-

kukeskuksen välitystoiminta käynnistyy väliaikaisella päätöksellä. Uhkasakkomenettely 

ei koske välityspäätöstä 

- Lohjan SHL ja VPL kuljetuspalvelujen järjestäminen siirtyy Espoon kulkukeskuksen 

tehtäväksi 1.12.2020 



- Ohje kuljetuspalveluista lähtee asiakkaille 16.9.2020. Lisäksi kaupungin kotisivuille 

ladataan ohjevideo. Asiakasneuvontaa järjestetään myös sähköisesti todennäköisesti 

teamsin kautta. Tarvittaessa myös henkilökohtaista tukiopetusta järjestetään. Myös 

kuljettajille /autoilijoille järjestetään alueellisesti infoja. 

 

6.Henkilökohtaisten avustajien tulorekisteritiedot 2019 

- Asia koskee työnantajamallilla toimivia avustajia, joiden palkanmaksun Lohjan kau-

punki hoitaa sijaismaksajana. 

- Avustajien vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 tulorekisteritiedot puuttuvat kaupungista 

riippumattomista syistä. Kaupunki korjaa tilanteen kuluvan syksyn aikana. Siirtopro-

sessi on meneillään. 

- Asiasta on tiedotettu erikseen työnantajana toimivia vammaisia. Mikäli viiveen johdos-

ta vammaistyönantajalle tai avustajille tulee veroja tai työeläkemaksuja koskevia lasku-

ja tai muita vaateita, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi vammaispalveluihin. 

 

7.Ympärivuorokautisen asumisen tuen kilpailutuksen tilanne 

- Espoon hallinnoima ympärivuorokautisen asumisen tuen kilpailutus on keskeytetty. 

Perusteena kohtuuton hintatason nousu, joka kestämätön kuntatalouden näkökulmas-

ta. 

 

8.Ajankohtaisia asioita 

- Puheenjohtajan puheenvuoro 

UVAlla ei ole ollut kokouksia vallitsevan koronatilanteen vuoksi, uusi etäkokous 

on suunnitteilla tälle syksylle. Sotelaki -luonnos on ollut kommentointikierroksel-

la, johon on 25.9.2020 saakka mahdollisuus antaa kommentteja.  

 

- Vammaisten päivää ei järjestetä tänä vuonna yleisesti. 

Vammaisten päivän juhlan järjestelyt voidaan aloittaa vain jos koronatilanne hel-

littää Lohjalla. Mahdollinen etätilaisuus vammaisten päivänä vaati juhlatilan, jos-

sa tapahtuma järjestettäisiin. Kaikilla ei ole koneissaan ohjelmia eikä tietotekni-

siä valmiuksia, jotta voisivat seurata kotoaan vammaisten päivän juhlan etätilai-

suutta. 

 

- Riitta Luhtala lähetti vammaisneuvostolle aloitteen esteettömistä jalkakäytävis-

tä käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Vammaisneuvosto hyväksyi aloitteen, ja lä-

hettää sen nimissään puheenjohtajan allekirjoittamana kaupungille jatkokäsitte-

lyyn kirjaamoon. 

 

- Loppuvuoden kokoukset hoidetaan tarvittaessa sähköpostikokouksina. 

 

 

 

Kirsi Ihalainen    Jaana Perheentupa 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 


